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UCHWAŁA NR XL.280.2018
RADY GMINY GRĘBÓW
z dnia 12 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębów w 2018 roku”
Na podstawie art. 11a ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt( Dz.U. z 2017 roku
poz. 1840 z póź. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z póź. zm.), Rada Gminy w Grębowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Grębów w 2018 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Grębowie .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Drewniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.280.2018
Rady Gminy Grębów
z dnia 12 marca 2018 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grębów w 2018 roku
Program ma zastosowanie do zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 z póź.zm. )
Rozdział 1.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 1. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi
na terenie gminy.
2. Zadania Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie zwierząt z terenu gminy,
4) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastracje zwierząt,
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów do 48 godzin po porodzie,
7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
9) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.
Rozdział 2.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 2. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy realizowane jest poprzez:
1. organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem jest ochrona zwierząt
bezdomnych, z którymi gmina zawrze stosowne umowy porozumienia,
2. wskazanie gospodarstwa rolnego, na terenie gminy zapewniającego miejsca dla wyłapywanych
bezdomnych zwierząt gospodarskich.
§ 3. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane będzie poprzez:
1) zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, dokarmianie odbywać się będzie
za zgodą i w porozumieniu z właścicielami lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają,
2) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
3) współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę
nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 4. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy realizowane będzie poprzez P.H.U. Jarosław Dudzik,
Cedzyna 129, 25-900 Kielce, NIP 657 236 63 72, Regon 260156479 .
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§ 5. 1. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt przyjętych do schroniska odbywać się będzie
z wyjątkiem zwierząt, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na stan
zdrowia i wiek.
2. Zabiegom o których mowa w ustępie 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich
w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się w tym terminie jego właściciela lub opiekuna.
3. Finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących odbywać się będzie na podstawie
umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt.
§ 6. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowane będzie przy współpracy
z organizacjami o których mowa w § 2, zmierzających do ich adopcji na rzecz nowych właścicieli.
§ 7. Usypianie zwierząt z terenu gminy w okresie tzw. ślepych miotów uznanych za bezdomne i przyjęte do
schroniska będzie odbywać się wyłącznie przez lekarza weterynarii zatrudnionego w tymże schronisku bądź
wskazanego przez Wójta Gminy na podstawie odrębnej umowy.
§ 8. 1. Gospodarstwem rolnym na terenie Gminy Grębów zapewniającym miejsca na przetrzymywanie
i opiekę zwierząt gospodarskich z terenu gminy Grębów jest gospodarstwo rolne Pana Józefa Kołodziejczyka
w Żupawie zgodnie z zawartą umową z dnia 02 stycznia 2018 roku.
2. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
realizowane będzie przez Lecznicę Weterynaryjną reprezentowaną przez Pana Ryszard Józefacki w Grębowie
zgodnie z zawartą umową z dnia 02 stycznia 2018 roku.
3. Schroniskiem wyznaczonym do wyłapywania oraz opieki nad zwierzętami domowymi bezdomnymi
z terenu Gminy Grębów jest schronisko P.H.U. Jarosław Dudzik, Cedzyna 129, 25-900 Kielce,
NIP 657 236 63 72, REGON 260156479 zgodnie z zawartą umową z dnia 02 stycznia 2018 roku.
Rozdział 3.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 9. 1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie
gminy Grębów w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na
1) edukację mieszkańców gminy Grębów w zakresie opieki nad zwierzętami

– 1187.44 zł

2) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

– 2000.00 zł

3) przechowywanie zwierząt w wyznaczonym gospodarstwie rolnym

– 2812.56 zł

4) odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie w schronisku

– 34000.00 zł

